
LECTURES  
DIUMENGE 03/07/2016 

DURANT L’ANY XIV. CICLE C. 

1ª LECTURA (Isaïes 66,10-14c) 

En aquell temps, el Senyor digué a Elies: 

Alegreu-vos amb Jerusalem, 

feu festa, tots els qui l’estimeu. 

Estigueu contents amb ella 

tots els qui portàveu dol per ella; 

sereu alletats amb l’abundància del seu consol 

i xuclareu les delícies de la seva llet. 

Això diu el Senyor: 

«Jo decantaré cap a ella, com un riu, la pau i el benestar, 

la riquesa de les nacions, com un torrent desbordant. 

Els teus nodrissons seran portats al braç 

i amanyagats sobre els genolls. 

Com una mare consola el seu fill, 

jo també us consolaré: a Jerusalem sereu consolats. 

Quan ho veureu, el vostre cor bategarà de goig 

i reviuran com l’herba els vostres ossos.» 

La mà del Senyor es farà conèixer als seus servents. 

2ª LECTURA (Gàlates 6,14-18) 

Germans, 

Déu me’n guard de gloriar-me en res 

que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. 

En ella és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. 

Ni la circumcisió ni la incircumcisió no tenen cap valor. 

L’únic que val és que hàgim estat creats de nou. 

Que la pau i la misericòrdia de Déu 

reposin sobre tots els qui mantenen aquest criteri 

i sobre l’Israel de Déu. 

A part d’això, que ningú no m’amoïni, 

perquè jo porto en el meu cos les marques distintives de Jesús. 

Germans, 

que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit. 

Amén. 

EVANGELI (Lluc 10,1-12.17-29) 

En aquell temps, 

el Senyor en designà encara setanta-dos, 

i els envià que s’avancessin de dos en dos cap 

a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar. 

Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: 

demaneu a l’amo dels sembrats que enviï homes a segar-los. 

Aneu. 

Us envio com anyells enmig de llops. 

No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, 

no us atureu a saludar ningú pel camí. 

Quan entreu en una casa digueu primer: 

Pau en aquesta casa. 

Si hi viu un home de pau, 

la pau que li desitgeu reposarà en ell; 

si no, retornarà a vosaltres. 

Quedeu-vos en aquella casa 

i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: 

els treballadors bé es mereixen el seu jornal. 

No aneu de casa en casa. 

Si en un poble us reben bé, 

mengeu el que us posin a taula, 

cureu els malalts que hi hagi 

i digueu a la gent d’aquell lloc: 

El regne de Déu és a prop vostre. 

[Però si en un poble no us volen rebre, 

sortiu als carrers i digueu: 

Fins la pols d’aquest poble que se’ns ha posat als peus, 

us la deixem. 

Però sapigueu això: El regne de Déu és a prop. 

Us asseguro que quan vingui el gran dia, 

la sort de Sodoma serà més suportable que la d’aquell poble.» 

  

Els setanta-dos tornaren tots contents i deien: 

«Senyor, fins els dimonis se’ns sotmeten pel poder del vostre nom.» 

Jesús els digué: 

«Sí, jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp. 

Us he donat poder de trepitjar les serps i els escorpins 

i totes les forces de l’enemic: 

res no us podrà fer mal. 

Però no us alegreu que els esperits se sotmetin a vosaltres; 

alegreu-vos que els vostres noms estiguin escrits en el cel.»] 
  



LECTURES  
DIUMENGE 10/07/2016 

DURANT L’ANY XV. CICLE C. 

1ª LECTURA (Deuteronomi 30,10-14) 

Moisès s’adreçà al poble i li digué: 

«Escoltaràs el Senyor, el teu Déu, 

guardant els seus manaments 

i els seus decrets escrits en el llibre d’aquesta Llei, 

i et convertiràs al Senyor, el teu Déu, 

amb tot el cor i amb tota l’ànima. 

La Llei que avui et dono no és massa difícil per a tu, 

ni és fora del teu abast. 

No és pas al cel, que puguis dir: 

Qui és capaç de pujar-hi per anar-la a buscar 

i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar? 

Ni és tampoc a l’altra banda del mar, que puguis dir: 

Qui és capaç de travessar-lo per anar-la a buscar 

i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar? 

Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir: 

les tens als llavis, les tens al cor.» 

2ª LECTURA (Colossencs 1,15-20) 

Jesucrist és imatge del Déu invisible, 

engendrat abans de tota la creació, 

ja que Déu ha creat totes les coses per ell, 

tant les del cel com les de la terra, 

tant les visibles com les invisibles, 

trons, sobirans, governs i potestats. 

Déu ha creat tot l’univers per ell 

i l’ha destinat a ell. 

Ell existeix abans que tot, 

i tot es manté unit gràcies a ell. 

Ell és també el cap del cos, que és l’Església. 

Ell n’és l’origen, 

és la primícia dels qui retornen d’entre els morts, 

perquè ell ha de ser en tot el primer. 

Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix; 

per ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, 

posant la pau en tot el que hi ha, 

tant a la terra com al cel, 

per la sang de la creu de Jesucrist. 

EVANGELI (Lluc 10,25-37) 

En aquell temps, 

un mestre de la Llei, per provar Jesús s’alçà 

i li va fer aquesta pregunta: 

«Mestre, què he de fer per tenir l’herència de la vida eterna?» 

Jesús li digué: «Què hi ha escrit a la Llei? Què hi llegeixes?» 

Ell contestà: 

«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 

amb tota l’ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, 

i estima els altres com a tu mateix.» 

Jesús li diu: «Has respost bé: fes-ho així i viuràs.» 

Ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: 

«I per a mi, qui són aquests altres?» 

Jesús prosseguí: 

«Un home baixava de Jerusalem a Jericó 

i caigué en mans de lladres, que el despullaren, 

l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort. 

Casualment baixava pel mateix camí un sacerdot que el veié, 

però passà de llarg per l’altra banda. 

Igualment un levita, quan arribà al lloc, 

passà de llarg per l’altra banda. 

Però un samarità que viatjava per aquell indret, 

quan arribà i el veié se’n compadí, s’hi acostà, 

li embenà les ferides, després d’amorosir-les amb oli i vi, 

el pujà a la seva pròpia cavalcadura, 

el dugué a l’hostal i se n’ocupà. 

L’endemà, quan se n’anava, 

donà dues monedes de plata a l’hostaler dient-li: 

Ocupa’t d’ell i, quan jo torni, 

et pagaré les despeses que hagis fet de més. 

Quin d’aquests tres 

et sembla que va veure l’altre que hem d’estimar, 

en l’home que havia caigut en mans de lladres?» 

Ell respongué: «El qui es va compadir d’ell.» 

Jesús li digué: «Doncs tu fes igual.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Uns altres setanta-dos… 

Sorprèn, en els Evangelis, la poca sintonia dels Dotze 
amb Jesús. Però es tracta d’una “estratègia” dels 
Evangelistes per posar de relleu la resistència a ser 
“servidors d’Universalitat”. Tendim a entendre l’elecció no 
tant com un servei a tothom sinó com un privilegi personal 
o del propi grup. 

En contrast amb els Dotze, l’evangeli d’avui mostra la 
sintonia dels Setanta-dos. El significat dels “Setanta-dos” (o 
Setanta, segons altres fonts) és interpretat diferentment 
entre els comentaristes, però tots coincideixen en que és 
una manera d’indicar la universalització de l’ELECCIÓ de Déu. 
Si fins ara, en el llenguatge bíblic, (només) Israel era el 
Poble elegit, Jesús marca el moment en què aquesta ELECCIÓ 
s’estén a tots els pobles. No es tracta pròpiament d’un canvi 
sinó d’un acompliment, ja que l’ELECCIÓ d’Israel era 
precisament com a primícia i garantia de l’ELECCIÓ de Déu a 
favor de tots els Pobles. 

Si Dotze és la xifra d’Israel, Setanta-dos (o Setanta) és la 
xifra de la totalitat dels Pobles. També ells son “enviats” com 
a representants de tots els Pobles, amb les seves Cultures, 
Religions, i peculiaritats. 

El resultat de la “missió” dels Setanta-dos provoca en 
Jesús un esclat d’entusiasme, que l’evangelista transcriu a 
continuació del fragment llegit avui: “En aquell mateix 
moment, Jesús, ple de la joia de l’Esperit Sant, digué: 
T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has 
revelat als senzills tot això que has amagat als savis i 
entesos. Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho” (Lluc 10,21). 

L’èxit de la MISSIÓ dels Setanta-dos anuncia la “victòria” 
del Regne de Déu sobre el regne de Satanàs (del Poder). “Jo 
veia Satanàs que queia del cel com un llamp”. 

Hi ha molt a segar i pocs segadors… 

Cal entendre aquesta afirmació en coherència amb el que 
s’ha dit anteriorment: “…en designà encara setanta-dos i els 
envià…”. Ja no és només el “sembrat” constituït pel Poble 
d’Israel que està a punt per ser recollit, sinó que ara ja són 
tots els Pobles que estan “madurs” per a una collita 
abundant; i cal demanar a l’Amo dels sembrats que hi enviï 
més segadors perquè no es perdi la collita. 

Els Setanta-dos que ara envia Jesús responen a aquesta 
nova situació d’abundància. Ja no cal “formar part del grup 
reduït dels Dotze”. La invitació ara és universal. “Vingui a 
nosaltres el vostre Regne”; un Regne que ja no es diferencia 
de la Humanitat sinó que és la Humanitat mateixa en la 
mesura que acull el missatge plenament humanitzador de 
Jesús. “Us envio com anyells enmig de llops”: compartiu, 
cureu malalts, anuncieu la Bona Nova del nou Regne. 

Lluc descriu com una experiència pròpia de Jesús la 
sorprenent experiència que havien fet les primeres 
comunitats cristianes: la bona acollida que havien tingut 
entre els pagans, en contrast amb la mala acollida en terra 
d’Israel. “Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a 
Sidó s’haguessin fet els miracles que vosaltres heu vist, ja 
fa temps que, en senyal de penediment, s’haurien assegut a 
la cendra, s’haurien posat vestits de sac i s’haurien 
convertit” (Lluc 10,13) (Fragment que la Lectura del Missal 
no recull). 

…com anyells enmig de llops… 

Semblants a llops, eren imaginats els Pagans vistos des 
del redós del Poble Elegit; però, un cop els anyells s’han 
trobat entre ells, han pogut comprovar que no eren tan 
dolents com se suposava. Fins i tot hi van ser millor acollits 
que entre els propis. “Els setanta-dos tornaren tots 
contents”. 

No saludeu ningú pel camí… 

No es tracta d’anar d’esquerps pels camins de la vida 
(encara que aquí tampoc no es condemna als qui no sabem 
anar d’altra manera…). Segurament, aquestes paraules 
volen significar que no s’ha de perdre temps intentant 
convèncer amb moltes explicacions i atencions, com fan els 

comerciants que busquen clients, o els predicadors que 
busquen fidels. Es tracta d’un missatge alliberador. Si hi ha 
algú que el vulgui, que l’agafi. Si no, “tornarà a vosaltres” 
per continuar enunciant-lo. La finalitat de la MISSIÓ no és 
obtenir seguidors sinó oferir la Pau (la Llibertat), i que la 
prengui qui la desitja i la valora. 

…pel poder del vostre nom. 

En uns PASTORETS, hi ha una escena en què un dels dos 
pastors segrestats pels dimonis esternuda per la pudor de 
sofre, i l’altre pastor espontàniament diu “Jesús!”… i tots els 
dimonis cauen per terra! 

Segurament els Setanta-dos del relat d’avui no venien 
d’uns PASTORETS, però sí que van comprovar que “fins els 
dimonis se’ns sotmeten pel poder del vostre nom”. 

Jesús és el fill de l’Home; és a dir: l’Home. No es tracta 
d’un nom amb poders màgics o sobrenaturals. “Home” és 
un nom poderós perquè expressa el projecte de Déu. El 
PROJECTE HOME. Treballar perquè els humans siguem més 
humans ens associa al PROJECTE de Déu, i ens encomana la 
seva eficàcia. 

“No us alegreu que els esperits se sotmetin a vosaltres; 
alegreu-vos que els vostres noms estiguin escrits en el cel”. 
És a dir: alegreu-vos de ser comptats com a obra de Déu i 
col·laboradors seus. 

No és una qüestió de vencedors i vençuts. L’única cosa 
vençuda és el “regne deshumanitzador” del Domini, de 
l’Alienació en nom de Déu, de la Divisió entre els vivents. 

MISSATGE 
Els humans, encara que puguem semblar llops vistos des 

de la pleta del ramat, no som tan dolents. Podem ser 
acollidors amb les ovelles que es presenten desarmades, 
sense prejudicis, confiades. “No porteu bossa, ni sarró, ni 
calçat”. “Res no us podrà fer mal”, perquè s’intenta derrotar 
un enemic armat però no algú que se’ns acosta per servir-
nos amb amor. 

RESPOSTA 
Durant segles, Església i la Societat han format com un 

matrimoni sòlid; sòlid sobretot per la incapacitat de la 
Societat d’emancipar-se de la tutela eclesiàstica. Però 
aquesta tutela s’havia anat fent més pesada i absorbent fins 
a provocar la ruptura amb diferents sectors de la Societat. 

Ara, aquesta Societat emancipada (laica) fa por a alguns 
cristians, i n’hi ha que ho expressen amb actituds de 
condemna envers el món. 

Sembla una actitud equivocada. Cal no convertir 
l’Església en un refugi enfront del Món. Som Món. I en 
aquest Món ens sentim enviats a ser llevat, petita llavor, 
llum, sal… Som “església” per fer Món, un Món de tots i per 
a tots. 

Ser segadors no vol pas dir espoliar els sembrats, ni 
buscar clients. Vol dir adonar-se de la bondat de la collita, i 
ajudar entre tots a que no quedi ningú sense gaudir-ne. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Com està present l’HORITZÓ MÓN en el vostre treball de 

cada dia? 
2. Al nostre món (país, ciutat, barri…) hi ha coses que van 

malament. Intenteu protegir-vos-en, o ajudeu a arreglar-
les? 

3. Si examineu la vostra vida, segurament us sentireu 
d’alguna manera ELEGITS. Ho viviu com un privilegi 
personal o com un servei a tothom? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XIV. CICLE C.  

“CASA”. 

104. Casa. (Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que tinguin per menjar i 
beure). 

La paraula “casa” és molt freqüent en la Bíblia, i amb significats variats. 
En els Evangelis és freqüent l’ús de casa per indicar la forma de vida que resulta del missatge de Jesús. 

Els Evangelis, tenint en compte la sentència “Vae soli” (Ai! del que està sol. Eclesiastès 4:10), proposen 
com a model de vida plenament humana la vida en comunitat. El primer i més profund nivell de 
comunitat és la casa o la llar. És a dir: l’àmbit dels que conviuen formant una família. De Jesús es diu 
sovint que està a casa. Aquesta expressió vol significar la seva presència activa i reconfortant en la 
comunitat dels deixebles. 

“A casa” no és tant un lloc o una construcció com un àmbit de comunió. 
Però la comunió té molts nivells. Pot passar que, amb les persones concretes amb qui es conviu, no es 

doni aquell nivell de comunió que permeti sentir-se realment a casa. Jesús va experimentar fortament 
aquesta insuficiència de comunió amb els deixebles que estaven amb ell. Per això els Evangelis ens 
presenten la seva vida també com un camí. «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de 
l'home no té on reposar el cap.» (Lluc 9:58). En els Evangelis “fer camí” i “a casa” no s’oposen. El camí de 
Jesús posa de manifest l’encara no de la comunió a què ha d’arribar amb els seus deixebles. De moment 
Jesús només gaudeix plenament de la comunió en les trobades familiars amb el seu Pare, a la muntanya 
(Lluc 6:12. També 21:37 ó 22:39). 

En l’evangeli d’avui, la paraula “casa” hi surt cinc vegades formant un esquema (2+1+2) que li dóna 
relleu. El relat en si mateix és sorprenent. Jesús envia “72” deixebles als llocs on ell mateix havia d’anar. 
¿Què han de fer? Primer de tot, participar en la taula de la casa. Diríem que són enviats a “fer família”. 
Han de començar per oferir la pau. Jesús és conscient que no en totes les cases hi ha la pau de la 
comunió. Hi ha cases que, de fet, són àmbits de domini-servitud. Fins i tot pot ser que “els enemics de 
l’home siguin els de casa seva” (Mateu 10:36. També 26:23). Els 72 són enviats a “fer família en 
comunió”. Seran rebuts en les famílies on hi hagi “homes de pau” (literalment “fills de pau”). Només en 
aquestes cases seran acollits i podran “fer família” compartint allò que tinguin per menjar i beure.  

També, curant els malalts. ¿Són metges, els 72? No; però la família és el primer àmbit on 
s’experimenta la comunió com a font de salut. Una vegada més, no es tracta de “fer miracles” sinó 
d’activar l’experiència salutífera de la comunió. 

Aquesta és la “feina” dels 72. Tots els comentaristes estan d’acord que aquí el número “72” indica la 
dimensió universal de la missió de Jesús (→ Apunts d’homilia).  

Jesús actua com a amo de la collita que està a punt, i envia els treballadors necessaris per a recollir-la. 
D’una manera molt gràfica, aquest relat posa davant els nostres ulls la realitat de la Humanitat. La 
Humanitat ja està a punt per viure la comunió formant comunitats. Això no vol dir que tothom hi estigui 
disposat. Als que no hi estan disposats, els 72 han d’indicar-los clarament el moment que estan vivint, i 
que no aprofitar-lo significa perdre el tren de la seva pròpia realització. El Regne de Déu arriba: o se 
l’acull, o se’l perd. La referència a Sodoma és un avís seriós. 

En coherència amb aquest relat, és bo notar que els Evangelis substitueixen el “temple” per la “casa”, 
“l’altar” per la “taula” i els “sacrificis oferts a Déu” pel “compartir amb els germans”.  

Els 72 (també els 12 un cop convertits) no són enviats a fer Religió sinó a fer Humanitat; una 
Humanitat que es va realitzant per la comunió, i genera comunitats.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=32&capitol=819&select=4
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http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1176&select=21
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1177&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1119&select=10
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26


Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XIV. CICLE C.  

Víctor 
Imagino que aquí el número “72″ deu tenir algun 

significat especial. 
Magda 

Quasi sempre els números, en la Bíblia i en les 
Cultures antigues, tenen un significat simbòlic. En 
aquest cas, ¿què significa “72″? No n’estic segura, 
però deu tenir relació amb poble elegit. El poble 
elegit, segons la Bíblia, era Israel, que venia 
representat pel número “12″, per allò de les dotze 
tribus. “72″ és el resultat de multiplicar 12×6. Si 
aquesta combinació l’afegim al número propi 
d’Israel, ens dona la fórmula 12×7 en la qual “12″ 
representa el poble elegit i “7″ representa la 
totalitat dels pobles. És a dir: a partir de Jesús, tots 
els pobles han passat a ser poble elegit. 
Víctor 

Però aquests “72″ deixebles són enviats només al 
poble d’Israel… 
Magda 

Són enviats al poble Jueu perquè és precisament 
el que ha d’entendre que la seva elecció no era un 
privilegi, sinó que estava destinada a esdevenir 
universal. 
Bet 

Jo, en tot això dels números, m’hi perdo… M’he 
fixat, més aviat, en la feina que han de fer tota 
aquesta colla de deixebles. Sembla que l’única cosa 
que han de fer és dir: “El regne de Déu ja és a 
prop“. Sincerament: em sembla molta moguda per 
tan poca cosa! 
Víctor 

¿I et sembla poca cosa anunciar que el regne de 
Déu és a prop?! Imagina’t, només, com deuria viure 
la majoria d’aquella gent: subjecta a emperadors, 
reis, procuradors romans, summes sacerdots, amos 
(perquè molts eren esclaus!)… En mig de tanta gent 
que els manava, deuria ser una molt bona notícia 
que el regne de Déu era a prop. 
Bet 

Doncs… no deuria ser tan a prop, perquè 2000 
anys després encara no el veig per enlloc!!! És cert 
hi ha l’Església. Però amb l’Església, tot es va 
complicar encara més. Més obligacions, més 
normes, més directors, moralistes, predicadors… 
Imagino que un hipotètic regne de Déu hauria de 
ser un regne de pau, de benestar, de tolerància 
entre tots… I ja ho veus! Fins i tot l’Església ha fet 

guerres! I em temo que encara en faria si féssim 
cas de segons quins eclesiàstics. 
Víctor 

¿No creus que avui estem molt millor que fa dos 
mil anys, i que això, en bona part, es deu al 
cristianisme? 
Juli 

Potser sí o potser no, això d’estar millor que 
abans. Jo, abans, no hi era. Ara hi sóc, i no estic 
gens content de la societat que ens hem muntat. I 
no acabo d’entendre aquesta fal·lera per ficar-hi 
“Déu” pel mig. Què vol dir “regne de Déu”? Els 
únics regnes són els que ens muntem nosaltres, i 
amb força mala bava, per cert! Tots els “regnes” 
actuals són directament o indirecta conseqüència de 
guerres. Han estat fets i dissenyats pels vencedors i 
per als vencedors. Això és el que hi ha, amb déus o 
sense. I no m’agrada! 
Víctor 

Jo, encara que no ho sembli, estaria d’acord amb 
tot el que dius; però hi afegiria una cosa: a mi, 
poder parlar de regne de Déu em permet posar una 
mica d’esperança en aquesta visió tan fosca que has 
descrit; i que és real, massa real! No sé si el regne 
de Déu ja està present, o està a prop, o està lluny. 
Tal se val! Però la seva possibilitat m’ajuda a viure. 
Magda 

Jo també penso que, si parlem de “regnes”, els 
únics regnes són els humans, i és responsabilitat 
nostra fer-los més justos, ja que el punt de partida 
sol ser tremendament injust. Tots han nascut de 
guerres, com dius tu, Juli. 

A mi em sembla que, quan l’evangeli parla de 
regne de Déu, vol dir una altra cosa. “A prop” no 
s ’ h a d ’ e n t e n d r e t e m p o r a l m e n t s i n ó 
experimentalment. Em sembla que tu, Víctor, ho 
has dit molt bé. Tu has parlat d’esperança; 
l’evangeli que hem llegit parla també de pau. “Quan 
entreu en una casa digueu primer: Pau en aquesta 
casa”. I són ben curioses les paraules que 
segueixen: “Si hi viu un home de pau, la pau que li 
desitgeu reposarà en ell; si no, retornarà a 
vosaltres“. Parla de la pau del cor que cada un pot 
tenir i comunicar. El més sorprenent d’aquest relat 
és el seu realisme: “Us envio com anyells enmig de 
llops“. Semblaria que en una situació així, caldria 
anar-hi ben protegit. Doncs, no: “No porteu bossa, 
ni sarró, ni calçat…”. Els regnes humans es fan des 
de les victòries, bèl·liques o democràtiques. El 
regne de Déu (la Pau del cor que es comunica) 
l’adquirim i el realitzem anant desarmats, 
desprotegits… perquè els altres no són vistos com a 
rivals o enemics, sinó com a (possibles) germans. 
Seguint aquest camí es pot aconseguir fins i tot que 
els llops no devorin, que les serps no mosseguin o 
els escorpits no piquin. 
Bet 

Em fas pensar en un Youtube curiosíssim que em 
van enviar, on es veu un gos, un gat i un ratolí 
convivint ben amigablement. 

http://www.youtube.com/watch?v=9v6Khm-hPI0 

Mossèn Pere Torras 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.

http://www.youtube.com/watch?v=9v6Khm-hPI0


PORTADORS DE L'EVANGELI 

Aneu. 
Lluc recull en el seu evangeli un important discurs de Jesús, dirigit no als Dotze 

sinó a un altre grup nombrós de deixebles als quals envia perquè col·laborin amb 
ell en el seu projecte del regne de Déu. Les paraules de Jesús constitueixen una 
mena de carta fundacional on els seus seguidors han d'alimentar la seva tasca 
evangelitzadora. Subratllo algunes línies mestres. 

«Aneu». Encara que ho oblidem una i altra vegada, l'Església està marcada per 
l'enviament de Jesús. Per això és perillós concebre-la com una institució fundada 
per cuidar i desenvolupar la seva pròpia religió. Respon millor al desig original de 
Jesús la imatge d'un moviment profètic que camina per la història segons la 
lògica de l'enviament: sortint de si mateixa, pensant en els altres, servint al món 
la Bona Notícia de Déu. "L'Església no hi és per ella mateixa, sinó per a la 
humanitat" (Benet XVI). 

Per això és avui tan perillosa la temptació de replegar-nos sobre els nostres 
propis interessos, el nostre passat, les nostres adquisicions doctrinals, les nostres 
pràctiques i costums. Més encara, si ho fem endurint la nostra relació amb el 
món. Què és una Església rígida, anquilosada, tancada en si mateixa, sense 
profetes de Jesús ni portadors de l’Evangeli? 

«Si en un poble us reben bé … cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent 
d’aquell lloc: El regne de Déu és a prop vostre». Aquesta és la gran notícia: Déu 
és a prop nostre animant-nos a fer més humana la vida. Però no n'hi ha prou 
afirmar una veritat perquè sigui atractiva i desitjable. Cal revisar la nostra 
actuació: Què és el que pot portar avui a les persones cap a l'Evangeli? Com 
poden captar Déu com quelcom nou i bo? 

Segurament, ens falta amor al món actual i no sabem arribar al cor de l'home i 
la dona d'avui. No n'hi ha prou de predicar sermons des de l'altar. Hem 
d'aprendre a escoltar més, acollir, curar la vida dels que pateixen… Només així 
trobarem paraules humils i bones que apropin aquest Jesús portador de la 
tendresa insondable que ens posa en contacte amb Déu, el Pare Bo de tots. 

«Quan entreu en una casa digueu primer: Pau en aquesta casa». La Bona 
Notícia de Jesús es comunica amb respecte total, des d'una actitud amistosa i 
fraterna, encomanant pau. És un error pretendre imposar-la des de la 
superioritat, l'amenaça o el ressentiment. És antievangèlic tractar sense amor a 
les persones només perquè no accepten el nostre missatge. Però, com 
l’acceptaran si no se senten compresos pels que ens presentem en nom de 
Jesús? 

José Antonio Pagola






